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Disposições Legais          Entidade Beneficiária          Finalidade Classific. Transferências Observações
Económica   Efectuadas  

Acordo de Parceria                                  AGDA - AGUAS PUBLICAS DO ALENTEJO, S.A.                Acordo de Parceria com Águas Publicas 08010102         81.137,78                       
                                                                                                           do Alentejo                                                                          
Lei 45/2008 de 27 de Agosto de 2008, art.º26, al.3b AMGAP - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PARA A GESTÃO DA AGUA Subscrição do Capital social da AGDA, 08050104         17.415,57                       
                                                    PUBLICA DO ALENTEJO                                    S.A.                                                                                 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) ASSOC.TERRA MAE-LAR E CENTRO                           apoio a entidades e organismos       080701           14.000,00                       
                                                    ACOLH.CRIANÇAS/JOVENS-ALCAÇOVAS                        legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de                                                             
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) ASSOCIAÇAO CULTURAL E RECREATIVA ALCAÇOVENSE           apoio a entidades e organismos       080701              300,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de                                                             
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) ASSOCIAÇAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE    apoio a entidades e organismos       080701           23.750,00                       
                                                    VIANA DO ALENTEJO                                      legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) CENTRO INFANTIL DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE VIANA apoio a entidades e organismos       080701            2.000,00                       
                                                    DO ALENTEJO                                            legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de                                                             
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) Cruz Vermelha Portuguesa                               apoio a entidades e organismos       080701           14.800,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) FREGUESIA DE ALCAÇOVAS                                 apoio a entidades e organismos       08050102         12.000,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) SOCIEDADE VIANENSE                                     apoio a entidades e organismos       080701            2.000,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) Santa Casa Misericordia Viana do Alentejo              apoio a entidades e organismos       080701            5.080,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.s) CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL     Contrapartida das operações          08050104         29.530,38                       
                                                                                                           cofinanciadas (lideradas pela CIMAC)                                                 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.t) Fabrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo       Protocolo de conservação e           080701           75.000,00                       
                                                                                                           requalificação do Santuário de Sra.                                                  
                                                                                                           D'aires                                                                              

Total ...     277.013,73


